HÁZIREND

Nyitva tartás:
Minden nap: 6:00-21:00

Az aktuális medencehasználatról a
"Pályabeosztás" táblázat ad tájékoztatást.

1. A létesítmény szolgáltatásait, játék és tornaszereit mindenki csak saját felelősségére használhatja, veheti igénybe.
2. A 37/1996. (X.18.) NM. Rendeletben foglaltaknak megfelelően az üzem köteles biztosítani:
a medencék vizének hatóságilag előírt minőségét, a medencék, öltözők és egyéb fürdőhöz tartozó területek takarítását,
tisztántartását, az NNK ajánlása szerinti fertőtlenítését.
3. A fürdőbe belépni és a fürdőszolgáltatásokat igénybe venni csak érvényes jegy vagy bérlet ellenében lehet. A belépő (jegy,
bérlet stb.) megvásárlásával a vendég elfogadja az uszoda érvényes házirendjét és a pályabeosztásban közzétett sávok
foglaltságát.
4. Az öltözőszekrények igénybevétele esetén a szekrénykulcs használata, elvitele, megőrzése kötelező. Ennek rendeltetésszerű
használata az öltözőszekrények biztonságos kezelését szolgálja. A rendelkezés megszegéséből eredő kárért a Szekszárdi
Sportközpont Nkft. felelősséget nem vállal.
5. Létesítmény területén őrizetlenül hagyott tárgyakért a Szekszárdi Sportközpont Nkft. felelősséget nem vállal. A talált
tárgyakat a recepción, az úszómesternél, vagy az arra kihelyezett gyűjtőládába kérjük elhelyezni. Amennyiben a talált tárgy
jogos tulajdonosa jelentkezik, személyi igazolványának felmutatásával és aláírásával kell az átvételt igazolni. A talált tárgyak a
recepción vehetők át.
6. Az uszoda szolgáltatásait nem veheti igénybe:
- a lázas, továbbá fertőző gyomor-bélrendszeri és bőrbetegségben szenvedő,
- a görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó, illetve feltűnő vagy nagy kiterjedésű kóros elváltozással járó betegségben
szenvedő,
- az ittas, kábítószer vagy egyéb bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló, zavartan viselkedő személy.
7. Ittas, kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer alatt álló személyeknek a létesítmény területén tartózkodni tilos!
8. A létesítmény területére állatot bevinni tilos, kivéve vakvezető kutyát.
9. Aki a létesítmény berendezéseit szándékosan vagy gondtalan magatartásával megrongálja vagy eltulajdonítja, az a kár
megtérítésére kötelezhető, ellene szabálysértési eljárás indítható és a fürdő területét az úszómester felszólítására el kell
hagynia.
10. Az uszoda területén nem szabad olyan magatartást tanúsítani, amely a saját vagy más testi épségét veszélyezteti, a fürdő
berendezéseinek épségét, tisztaságát sérti, az uszoda vendégeinek nyugalmát zavarja. Ellenkező esetben a fürdővezető az
intézmény használatát, a szolgáltatások igénybevételét megtagadhatja!
11. A fürdőruha (NNK meghatározása szerinti) és a fürdősapka használata a fedett uszodában mindenki számára kötelező.
12. Az egészségügyi és hatósági rendelkezések betartása kötelező, az uszoda vendégeinek zavartalan pihenése érdekében
TILOS ! :
- utcai cipővel bemenni (kivéve: papucsban, váltócipőben vagy lábzsák használata)
- az elő- és medencetérben dohányozni, nyílt lángot használni, szemetelni, szeszesitalt fogyasztani,
- a medencét előzuhany, lábmosó használata nélkül igénybe venni,
- a medencékben és uszodatérben étkezni, a vizet szennyezni,
- a medencékbe törékeny tárgyat (poharat stb.) vagy bármely baleset, sérülés előidézésére alkalmas tárgyat bevinni,
- a kijelölt helyeken kívül a medencék más pontjairól a vízbe ugrálni,
- közerkölcsöt, közrendet sértő módon viselkedni.
13. Az öltözőkben ellentétes nemű (férfi-női), 5 év feletti gyermek nem tartózkodhat. Idegen hajszárító csak saját felelősségre
használható!
14. Uszoda csoportos használatakor és úszásoktatáskor az élet-, és vagyonbiztonságért a csoport vezetője a felelős.
15. Azt a személyt, aki a házirendben és a pályarendben foglaltakat megsérti vagy a vendégek nyugalmát zavarja, az uszodából
el kell távolítani. Amennyiben ezt a tevékenységet egy éven belül többször megismétli, akkor határozott időre, de legfeljebb
egy éves időtartamra ki lehet tiltani az uszoda területéről. Szükség esetén hatósági személy közreműködése is igénybe vehető.
16. A dohányzás az uszoda területén kizárólag az arra kijelölt helyeken megengedett.
17. A vendégek észrevételeiket, panaszaikat szóban a fürdő vezetőjénél, írásban a pénztárnál elhelyezett, e célra
rendszeresített vendégkönyvben tehetik meg, illetve panaszával fordulhat:
Szekszárdi MJV Jegyzőjéhez 7100 Szekszárd, Béla K. tér 8. Tel.: 74/504-103, valamint a Tolna Megyei Kormányhivatal
Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez 7100 Szekszárd, Szent István tér 11 – 13. Tel.: 74/ 505-600.

